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Aquesta publicació recull els redactats finals dels
set temes que es van debatre i aprovar en el IXè Consell
i que configuren el que vàrem anomenar el «Document
Intern». Cadascun d’ells presenta dues parts; en la
primera es descriuen les reflexions que han suscitat i,
en la segona, les propostes d’actuació pels quatre
cursos següents a la celebració del Consell

Les Normes de Funcionament (i altres documents del
moviment) que no ha calgut revisar, i les actuacions
derivades d’aquestes propostes, són les eines que ens
ajudaran, que ajudaran al nostre Moviment, a intentar
ser més ferms en el nostre objectiu principal:
l’evangelització dins de la classe obrera, dins del món
del treball. A més, la pregària, les revisions de vida, els
estudis d’evangeli, les jornades de formació, les
celebracions de la fe i d’altres trobades del Moviment
ens han d’ajudar a anar fent aquest camí.
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ORGANITZACIÓ

Introducció

En el darrer Consell celebrat a Begues maig 2005, s’aprovà el
document «Prioritats Organitzatives». Un material que pensem que
s’ha treballat molt poc.
A partir d’aquest material, i del que es va vivint en el dia a dia de la
marxa de l’ACO, es tracta de fer una reflexió a fons de la nostra
organització, i plantejar unes prioritats que puguin ser portades a
terme en els propers quatre anys.

Una organització adequada és imprescindible per a ser i fer
Moviment, però on la senzillesa i la simplicitat estiguin per sobre
de la burocràcia i la reglamentació.

Ens cal una organització que aporti mitjans per poder fer possible
els objectius de l’ACO: Ser presents i actius en el món obrer i a

l’Església, ajudar a viure als militants amb coherència i generositat
el compromís,i esdevenir testimonis de fe en Jesucrist Ressuscitat.

És necessari mirar a fons com ens organitzem en les diòcesis, en
les zones, en les comissions de treball, en el Comitè General i en el
Comitè Permanent, per tal d’anar introduint modificacions i posant
nous mitjans per  a arribar a ser un Moviment viu; sinó, podríem
esdevenir un Moviment anquilosat i caure en la rutina de «l’anar
fent».

La realitat que ens envolta (les dificultats del món obrer, les
respostes socials que s’hi donen, l’Església, la mateixa realitat de
l’ACO que va creixent...) canvia molt ràpidament, hem de poder tenir
recursos per a donar resposta als nous reptes que contínuament
se’ns presenten.

Hi ha aspectes a nivell de grup i de zona que cal tenir presents i
que cal que es vagin concretant a cada lloc (grup, zona-diòcesi),
segons cada realitat.
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Com que aquest document té un caràcter temporal, el podem
qualificar com una eina temporal destinada a acompanyar i orientar
les decisions que en matèria organitzativa i econòmica puguin
adoptar en els propers quatre anys, tant el Comitè Permanent com
el Comitè General.

El debat, introducció de modificacions, votació i aprovació final pel
IX Consell, en aquest document no representa en cap cas la
modificació del redactat, ni qüestiona la vigència dels documents
que actualment tenen caràcter permanent i fonamental a l’ACO i
que van ser aprovats pel Consell de l’any 2005. (Normes de
Funcionament; Carta Econòmica i Document d’Identitat ).

****

1. A nivell de grup

1.1. Cada grup ha de trobar la seva dinàmica de treball, tenint

sempre la Revisió de Vida i l’ Estudi d’ Evangeli com a eines

bàsiques.

1.2. Treballar les prioritats de cada curs, que és l’eix vertebrador

del Moviment.

1.2.1. Seguir i participar en la vida del Moviment.

1.2.2. Concretament el curs del Consell, treballar els

materials i participar-hi activament.

1.3. Quan a un militant se li proposa una responsabilitat a nivell

de zona/diòcesi o de Moviment, fer-ne una revisió de vida al

grup (igual que quan se li proposa assumir accions o

compromisos fora del Moviment).

1.4. Cal que cada grup tingui un responsable i un consiliari, que

vetllin i acompanyin la marxa del grup i la formació que el

Moviment ens ofereix. El responsable de grup ha de participar

al Comitè de zona/diòcesi, i fer arribar al grup la vida del

Moviment, i la vida del grup a la zona/diòcesi.
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2. A nivell de diòcesis i zones

2.1. Cal que cada zona/diòcesi tingui un responsable i un

consiliari que juntament amb un petit equip de militants (petit

comitè) vetlli per fer un treball i faci possible el lligam entre

aquesta i el Moviment. Aquestes responsabilitats tindran una

durada com a màxim de tres cursos (Punt 2.1.3.3. i 2.1.4.3. de

les Normes de Funcionament). És recomanable que la renovació

es faci de forma escalonada per facilitar el traspàs d’informació.

2.2. És necessari que el responsable participi activament en el

Comitè General, a fi de poder treballar en equip a nivell de

Moviment.

2.2.1. Preparar les reunions del comitè de zona/diòcesi, el

contingut del Comitè General, a fi d’aportar les realitats i

inquietuds de les zones.

2.2.2. Animar els militants a tenir responsabilitats al

moviment com un compromís militant i de servei als altres.

2.2.3. Vetllar perquè en les diferents zones/diòcesis hi hagi

un responsable de les següents comissions: INICIACIÓ,

FORMACIÓ, ECONOMIA i BUTLLETÍ: perquè de manera

específica facin el seguiment i vetllin per tots aquests

aspectes a la zona /diòcesi, i al mateix temps participin a

les corresponents comissions, per poder fer un treball de

Moviment des de la realitat concreta.

Les zones/diòcesis que siguin molt pocs grups podran

ajustar la seva organització interna.

2.3. Treballar les prioritats de cada curs.

2.4. Acollir i acompanyar els grups:

2.4.1. Acollir i acompanyar els nous grups.

2.4.2. Potenciar la presència de l’ ACO als barris, pobles i

a les comunitats parroquials.
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2.4.3. Estar atents a noves plataformes d’ Iniciació que es

poden donar en aquests   àmbits.

2.4.4. Estar atents i tenir cura dels grups que presentin

necessitats concretes.

2.5. Continuar fomentant a les zones, trobades, espais de

celebració de la fe i de formació al llarg del curs. Divulgar la

formació d’ ACO obrint-la a les comunitats i potenciar que els

militants participin en celebracions i activitats de formació de

les parròquies i altres moviments.

2.5.1. Coordinar-se amb altres Moviments d’ Acció Catòlica,

com la JOC i el  MIJAC, que siguin presents a la zona/

diòcesi. Intentar fer alguna celebració i/o trobada conjunta.

2.5.2. Potenciar la participació com a ACO, en les diferents

entitats i/o plataformes  d’ Església que hi hagi a la zona/

diòcesi (Parròquia, Pastoral obrera, EPOS i altres...)

2.5.3. Buscar i potenciar espais de diàleg oberts a tothom.

2.6. Assegurar que les convocatòries a actes, ordres del dia i

informacions d’interès, etc. Arribin a tots els militants de la zona/

diòcesi.

3. A nivell de Moviment

3.1. Vetllar pel bon funcionament de les diferents comissions

actuals (Iniciació, Formació, Butlletí, Economia, Internacional i

Consiliaris) facilitant-los les eines adequades i necessàries per

a la realitat de cada moment.

3.2. Cal continuar treballant el tema del llenguatge utilitzat dins

el moviment, tant l’oral com l’escrit (ex. a l’ACO no hem de parlar

de càrrecs, sí de responsabilitats).

3.3. Vetllar per la responsabilitat dins del Moviment. Fer un treball

educatiu per a crear consciència de la importància d’assumir

responsabilitats dins l’ACO.



7

3.3.1. Explicar de què es tracta cada responsabilitat i què

implica (Document d’ACO  nº 6).

3.3.2. Tenir cura de cada nou responsable de Zona/diòcesi,

fent-li un acompanyament adequat. Fer el traspàs de cada

responsabilitat a través del protocol ja establert i fent-li

entrega dels documents següents: les normes de

funcionament, la carta econòmica i el document d’identitat,

així com qualsevol altre document que es cregui necessari.

3.4. Prioritzar l’acompanyament, recolzament, seguiment i

dinamització de les zones.

3.5. Potenciar l’equip de coordinació de les zones de Madrid,

Còrdova, Euskadi i les que es puguin anar incorporant.

3.6. Treballar en la coordinació de les zones de Madrid, Còrdova,

Euskadi i les que es puguin anar incorporant a fi que els militants

d’aquestes zones/diòcesis,vegin la necessitat d’assistir alguna

vegada a la Trobada General, Setmana Santa o Trobada de

Responsables.

3.6.1. Potenciar la tasca de recolzament que fan els

militants que acompanyen una d’aquestes zones/diòcesis.

3.6.2. Potenciar la trobada anual d’intercanvi.

3.7. Revisar i plantejar l’organització del Moviment, pel que fa a

la composició del Comitè Permanent. Amb la realitat actual de

l’ACO, no és possible arribar a totes les zones/diòcesis, ni tenir

cura de les comissions, ni vetllar perquè es puguin crear nous

grups de treball, ni ser creatius per a potenciar altres aspectes

del Moviment, com és la comunicació i la imatge pública de l’ACO.

3.7.1. Plantejar-se la incorporació al Comitè Permanent, d’un

altre coordinador/a, o un altre militant (ja sigui remunerat o

no) per fer possible un reforçament de tots aquests i altres

aspectes que són imprescindibles per a la vida de l’ ACO.
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3.7.2. Ampliar el Comitè Permanent amb aquelles

persones, i en els moments en que es cregui necessari,

per tal de fer participar més els militants

3.8. Comissió d’economia:

3.8.1. Potenciar que la comissió d’economia faci una tasca

formativa vers els grups i militants.

3.8.2. Vetllar per la cotització dels nous grups, després

d’haver fet una reflexió en clau de RdV tant de l’economia

personal com de la seva aportació al moviment (Punt 4 de

la carta econòmica).

3.8.3. Definir la relació a nivell d’economia de les noves

zones/diòcesis i especialment de les més allunyades

3.8.4. Aportar nous criteris per anar refent o modificant la

carta econòmica si es creu convenient per a un proper

Consell.

3.8.5. Que la cotització dels i les militants sigui la font

econòmica principal pel funcionament normal del moviment

(Punt 2.1.1 de la carta econòmica).

3.8.6. Que la manca de recursos econòmics no sigui motiu

per  a ésser, o continuar com a militant a l’ ACO (Punt

2.2.4 de la carta econòmica).

3.9. Comissió Internacional.

3.9.1. Donar a conèixer la comissió i la seva tasca als

militants del moviment. Promoure la participació dels

militants a trobades europees i internacionals.

3.9.2. Continuar la relació amb el MMTC (Moviment

mundial de treballadors cristians) i MTCE (Moviment de

treballadors cristians d’Europa), estant atents als nous

reptes que es presenten en aquest moviments.
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3.9.3. Fer un seguiment del treball que es fa a nivell

europeu i mundial. Cal que la comissió faci un esforç per

mantenir informats els militants d’aquestes realitats a

través de les eines de què disposa el moviment,

3.10. Potenciar la creació d’equips de treball concrets, com poden

ser:

3.10.1. Equip d’animació i suport a les trobades (Jornada

General, Setmana Santa, Consell, etc.).

3.10.2. Equip de Pastoral Obrera, per a aprofundir aspectes

que es treballen a nivell diocesà a fi de poder donar una

veu com ACO.

3.10.3. Grups de treball concrets i puntuals sobre temes o

aspectes que afecten al Moviment, per ex. per reflexionar

i engegar plans d’acció de cara a la manca de consiliaris a

les zones/diòcesis, per a reflexionar sobre temes de

teologia feminista o altres.

3.11. Potenciar la comunicació interna en el Moviment a través

del Full d’ ACO mensual per correu electrònic, o qualsevol altre

mitjà que es trobi adient. En aquest supòsit és imprescindible la

implicació de les zones/diòcesis.

3.12. Treballar la comunicació externa de l’ ACO, a nivell social

i eclesial.

3.12.1. Promoure un responsable de comunicació externa

del moviment, (aquesta responsabilitat es va aprovar al

Consell de Vic, maig 2001).

3.13. Donar a conèixer més la Pastoral Obrera i fomentar la

implicació i la participació activa.

 3.14. Millorar i mantenir la pàgina WEB, i potenciar el seu ús,

com a mitjà i eina important de comunicació interna i externa.
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Propostes d’actuació per als
propers quatre Cursos

1. Vetllar per la responsabilitat dins del Moviment.

a) Analitzar, revisar a fons, el fet de no trobar responsables

als diferents àmbits del Moviment.

b) Vetllar perquè cada zona/diòcesi tingui un responsable i

un consiliari. Que el responsable participi activament en el

Comitè General.

c) Fer un treball educatiu per a crear consciència de la

importància d’assumir responsabilitats a l’ACO.

2. Revisar i replantejar l’organització del Moviment, pel que fa a

la composició del Comitè Permanent.

a) Buscar durant el curs 2009-2010 els mitjans necessaris

per a la incorporació al Comitè Permanent d’un altre

coordinador/a a sou, i que sigui militant per fer possible un

reforçament de tots els aspectes esmentats (en el punt 3,7) i

altres aspectes que són imprescindibles per a la vida de l’ACO

amb atenció prioritària a la iniciació.

b) Ampliar el Comitè Permanent amb aquelles persones, que

es considerin necessàries, i en els moments en què es cregui

oportú, per tal de fer participar més als militants, i perquè hi

hagi una corresponsabilitat real en el Moviment.

c) Prioritzar l’acompanyament, recolzament, seguiment i

dinamització de les zones.

3. Vetllar el treball de coordinació de les diòcesis de Madrid,

Còrdova, Euskadi i les que es puguin anar incorporant.

a) Potenciar la tasca de recolzament que fan els militants que

acompanyen una d’aquestes zones/diòcesis.

b) Potenciar l’equip de coordinació d’aquestes zones.
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4. Potenciar la creació d’equips de treball concrets, com poden

ser:

a) Equip de dinamització i suport a les diverses trobades del

Moviment.

b) Equip de Pastoral Obrera, per aprofundir aspectes que es

treballen en l’àmbit de les diferents diòcesis a fi de poder

aportar l’ opinió com ACO.

c) Grups de treball concrets i puntuals sobre temes o aspectes

que afecten el Moviment.

Grup de treball sobre les diferents responsabilitats en el

moviment, tenint en compte l’esperit de les esmenes 29 i 60

del Consell a aquest document. (**) (veure resum d’aquestes

esmenes al final d’aquest  document)

d) Promoure el servei de voluntariat dels jubilats de l’ ACO

per a atendre i complementar necessitats del Moviment

El Comitè General, com a motor dinamitzador i òrgan de decisió del
Moviment, cal que faci un plantejament cada curs de com portar a
terme aquestes prioritats de treball per als propers cursos.

(**)  En l’actualitat és una evidència per a tothom que els militants d’ ACO, que

mantenen una presència activa en molts àmbits socials i eclesials, els costa de prendre

responsabilitats internes en el moviment. Hi ha la sensació generalitzada d’una crisi de

l’organització i que l’estructura organitzativa del moviment no s’adequa a la realitat i

a les necessitats actuals. Aquest fet no és únic del nostre moviment, sinó que es dóna

en moltes altres associacions i respon als canvis que s’han anant produint en el teixit

social i associatiu en els darrers anys.

La dificultat (sembla que creixent) d’algunes zones per trobar responsable ens hauria

de fer pensar. Què passa que ja no «surten» responsables? Que ens ho creiem menys?

Que estem menys compromesos?

Davant d’aquest fet, proposem:

1. Obrir un període de reflexió de tots els militants, grups i zones per tal d’aprofundir

en el sentit de les responsabilitats internes. Es tracta de fer un treball que ens ajudi

a descobrir la necessitat i la utilitat del compromís a l’ interior de l’ACO, per a que

sigui viscut com un servei al moviment i als militants i una oportunitat de contribuir

al bé de l’Església i de la societat.
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INICIACIÓ I EXPANSIÓ TERRITORIAL

1. Fonament

Els darrers anys, en el nostre Moviment, s’ha reflexionat abastament
i s’han elaborat diversos documents sobre la iniciació. Atès que
molts d’aquests documents conserven el seu valor i la seva vigència,
ha semblat innecessari escriure’n de nous. Així doncs, per tal de
fonamentar la nostra reflexió sobre la iniciació en el moment present,
es proposa rellegir alguns fragments dels documents «La iniciación
de nuevos militantes. Criterios básicos de iniciación en ACO», de
1984, i «Iniciació» del VII Consell celebrat a Vic l’any 2001, que es
transcriuen a continuació:

La iniciación de nuevos militantes. Criterios básicos de iniciación
en ACO

Per què ACO ha d’iniciar?

A més de buscar la pròpia continuïtat com a moviment, la raó més
profunda ve de la seva mateixa identitat i de la seva dimensió
evangelitzadora i creient, «per a què la Classe Obrera pugui fer
l’experiència de Jesucrist» (Document Identitat, núm.1).

Nosaltres, homes i dones de la Classe Obrera, agrupats en un
moviment, vivim aquesta experiència i volem comunicar-la i
compartir-la. ACO ha realitzat i realitza aquesta tasca a través de
la vida i el compromís dels seus militants. Aquest és precisament
el seu estil peculiar. La història del Moviment Obrer en pot donar
fe, i també la mateixa Església, que tanta saba de vida evangèlica
ha rebut de moviments com ACO, JOC, HOAC, etc.

És per això que avui, els qui formem ACO, volem recollir la torxa
que altres ens deixaren, per així seguir aquesta tasca meravellosa
de mantenir encesa la llum de la Fe en el cor de la vida obrera:
«Vosaltres sou la llum del món. No es pot amagar un poble posat
dalt d’una muntanya, i ningú no encén una llàntia per posar-la sota
una mesura, sinó en el portallànties, perquè faci llum a tots els qui
estan a la casa» (Mt 5, 14-15). És perquè ens sentim penetrats per
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aquesta llum que volem transmetre-la a altres, de la mateixa forma
que d’altres ens la varen comunicar a nosaltres. Estem posats en la
mateixa tasca de fer que Crist arribi a tota la Classe Obrera.

Aquesta és l’específica aportació que intentem, amb totes les
nostres limitacions: COMUNICAR i COMPARTIR. És des de i en
l’interior mateix d’aquest compartir que busquem fer aquest anunci,
colze a colze amb tots aquells que lluiten per l’alliberament de la
Classe Obrera i sobretot amb aquells que més pateixen d’entre
nosaltres (Lc 4, 18-19)

A qui ha d’iniciar ACO?

Nosaltres som part de la Classe Obrera que hem rebut la llum de la
Fe i escoltat el missatge alliberador de l’Evangeli. I això ens ha
transformat. Dintre de nosaltres sentim brillar aquesta llum que
il·lumina el nostre caminar de cada dia. És ella la que manté viva la
nostra esperança enmig dels combats més aspres que ens toca
viure com a Classe Obrera.

Precisament per això volem compartir aquesta llum amb altres
companys, sobretot amb aquells que d’entre nosaltres es trobin
sumits en la foscor, aplastats de vegades per una vida dura i sense
gairebé horitzó (atur, marginació, emigració, etc.). És a ells que
volem arribar en particular, seguint l’Evangeli (Mt 25).

L’ACO ha de buscar els mitjans més adequats per adaptar-se al
moment present que viu la Classe Obrera; ja què actualment costa
més que fa uns anys, definir els límits naturals i propis que
configuren  la Classe Obrera com a tal. La seva realitat és més
àmplia i complexa per la diversitat d’estaments i dedicacions vàries.
Però això no  ho  hem d’oblidar, ni molt menys trair, l’opció de classe,
el compromís militant i el viure al màxim la condició obrera. Opció,
compromís i vivència que configuren i es fonamenten en la mateixa
persona de Jesús de Natzaret, que va ser pobre i va optar pels més
pobres. Ells han de donar el sabor i el to evangèlic al Moviment i a
cada militant. Ells han de ser els preferits. ACO no serà ella mateixa
si amb les seves estructures, mètode, mitjans i dinamisme no sap
escoltar-los, acollir-los, ajudar-los i fer-los autèntics militants.
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Aquest és un repte permanent que ACO ha de plantejar-se
constantment.

Un altre repte que avui ACO té plantejat, i conseqüentment tots els
militants, és el saber acollir aquells joves que estan, ja, trucant a la
seva porta. Són els que provenen dels moviments obrers joves; i
pels qui ACO és un punt de referència i una alternativa al futur.
Tota la seva força juvenil, la seva concepció de la realitat, així com
el bagatge militant i experiència de Moviment, han de ser una
exigència i un detonant per a tots els que, avui, formem ACO. Del
nostre esforç actual en saber donar una resposta adequada, que
aculli i doni cabuda al seu dinamisme juvenil, depèn, en part, el
futur d’ACO.

Document del Consell Vic sobre la Iniciació.

La iniciació és i ha estat una assignatura pendent a l’ACO. Sempre,
però, s’ha donat i s’han fet materials, documents, que han anat
responent, més o menys, a les necessitats de cada moment. És,
però, als darrers anys quan hi ha hagut un esforç més gran per
estructurar de quina forma havíem d’acollir i transmetre el sentit
d’ACO als nous militants.

La iniciació ha de ser un procés dinàmic que ha de respondre a les
necessitats de cada moment i a les característiques de cada persona
o grup. D’aquí la dificultat d’estructurar activitats, temes, etc.

Què entenem per Iniciació?

Ha de ser un procés que porti a un coneixement profund del
Moviment. De les seves característiques, estructura, organització…
però sobretot d’allò fonamental que el defineix i que li dóna identitat:
que som un Moviment evangelitzador dins del món obrer. Aquest
coneixement es concreta en:

a) que som Moviment i tenim una història
b) que som Església i som món obrer
c) que cal lligar fe/vida/evangeli
d) que el camí de la RdV és inici i no fi
e) que cal viure la Fe amb compromís
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•

2. La iniciació i l’expansió territorial, ara

Alguns fets i situacions que són a la base de les dificultats que
trobem per portar a terme una iniciació efectiva:

a) El Moviment no ha atorgat a la iniciació la prioritat que el
tema mereix. Sembla que altres moviments com el MIJAC o la
JOC hi esmercen més esforços.

b) Emprem un llenguatge i tenim una manera de fer que no són
fàcilment entenedores per a moltes persones d’avui. Per superar
aquestes dificultats cal emprar una pedagogia adient.

c) La iniciació de persones adultes és en si mateixa difícil ja
que, sovint, aquestes persones tenen les opcions de vida molt
consolidades.

d) Quan pensem en la iniciació de persones immigrades, cal
tenir present que, moltes vegades, la seva situació familiar,
laboral i social és poc estable. Això no ajuda a incentivar la seva
participació en grups, tal i com els pensem o els tenim nosaltres.

e) Les parròquies podrien ser una bona plataforma per oferir
l’ACO, però el Moviment no sol ser present a les parròquies com
a tal. Els militants, sí hi som, hi som a títol individual. D’altra
banda, en algunes parròquies, el rector o el Consell Pastoral són
poc favorables als moviments. A més en moltes parròquies, la
mitjana d’edat és força elevada.

Aquestes dificultats no han d’amagar alguns signes d’esperança:

a) Les realitats de Córdova, Madrid i Bizkaia en són un exemple
clar. L’empenta d’aquests grups de fora de Catalunya i les Illes
hauria de ser per a nosaltres un gran estímul.

b) En la mateixa línia, cal esmentar l’esforç dels militants que,
des de Catalunya fan el seguiment d’aquestes realitats. La seva
constància ens hauria d’esperonar a tots.

c) Malgrat les dificultats que s’acaben d’esmentar, alguns
militants han fet i fan esforços per establir llaços amb persones
immigrades o d’aquí, ja sigui en parròquies o en altres entitats,
com a primer pas per oferir-los el Moviment.
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Propostes d’actuació per als
propers quatre Cursos

Fer un pla d’actuació per als propers quatre anys que inclogui les
actuacions que s’indiquen a continuació:

a) Refer la Comissió d’Iniciació del Moviment. Per això cal fer
veure a les Zones i Diòcesis la importància d’aquesta Comissió i
demanar-los que facin l’esforç que calgui per tenir-hi un
representant.

b) Dur a terme un treball de fons que ens faci valorar la riquesa
de la nostra pertinença a l’ACO i aprofundir el sentit de la nostra
militància. Aquest treball es pot concretar en la revisió de vida
programada i en activitats de formació que ens aportin
estratègies i recursos per a oferir el Moviment en una societat i
en un temps en  què la fe ha deixat de ser un valor socialment
valorat.

c) Compartir experiències d’iniciació amb els altres moviments
d’Acció Catòlica, a fi d’ajudar-nos mútuament en el difícil camí
de l’evangelització. Quan es cregui convenient i de mutu acord,
donar-nos a conèixer conjuntament com a moviments
evangelitzadors, cadascun des de la seva especificitat.

d) Pensar en la possibilitat de contractar un alliberat a temps
parcial que es dediqués prioritàriament a la iniciació i l’extensió
del moviment.

e) Pensar els llocs i les estratègies més adients per a oferir el
moviment. Cal que cada zona/diòcesi, estableixi i dugui a terme
un pla d’actuació concret en relació a aquesta qüestió.

f) Portar a terme activitats conjuntes amb el MIJAC i la JOC per
tal que els militants d’aquests Moviments joves coneguin l’ACO.
Això pot facilitar el pas al nostre Moviment quan arribin a l’edat
per fer-ho.

g) Garantir l’acompanyament dels grups que estan en fase
d’iniciació. Això requereix que a cada Zona i Diòcesi hi hagi una
persona que se’n responsabilitzi específicament.
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h) Iniciar grups de nous immigrats per a, quan sigui possible,
integrar aquestes persones en grups de militants no
exclusivament immigrants.

i) Seguir acompanyant les realitats que sorgeixen en les Diòcesis
de fora de Catalunya i les Illes.

j) Elaborar, per part de la Comissió d’Iniciació, un pla d’expansió
d’ACO a les diòcesis on no hi és present.

k) Elaborar, per part de la Comissió d’Iniciació, un pla d’actuació
a mig termini que reculli totes les propostes dels apartats
precedents.

F inalment, cal recordar que totes aquestes tasques són
responsabilitat de tots i cadascun dels militants, tinguin o no una
responsabilitat específica en l’organització del Moviment. Només
si la majoria dels militants ho viuen així, aconseguirem avançar en
la qüestió de la iniciació.
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CONSILIARIS

Paper específic del consiliari en el grup i en el moviment.

Pel que fa a les propostes de treball de cara al Consell del mes de maig

es veia important recordar el paper i l’aportació específica del consiliari

d’ACO. Per això, calia partir del treball fet en els darrers cursos. Cal

recordar que en el Consell de Vic del maig de 2001 s’havia plantejat

treballar el següent tema: “ Tornar a definir el paper dels consiliaris i

consiliàries i promoure’n la formació”. A partir d’aquí, es va fer un treball

a nivell de consiliaris i de tot el moviment que es troba en Document

d’ACO núm. 12 –“Ser consiliari o consiliària a l’ACO”.

Segons el Consell de Vic calia abordar les següents qüestions:

1. Tornar a definir el paper dels consiliaris en els grups, en les zones i

federacions i en el moviment. Què n’espera l’ACO:

•  en l’acompanyament dels i les militants,

•  l’animació de la fe,

•  la relació amb l’església diocesana,

•  la formació dels i les militants.

2. Consiliaris laics, consiliaris capellans, consiliaris religiosos: valoració

de l’experiència de l’ACO en els darrers anys. Punts febles. Qüestions a

potenciar.

3. La formació de consiliaris: la JOC ens ha precedit en l’experiència de

formació de consiliaris en l’estil de la revisió de vida. Alguns militants

de l’ACO hi han pres part. Revisar, completar si cal i potenciar aquesta

formació hauria de ser un objectiu de l’ACO.

Cal recordar també que en el curs 2002-03 es va fer una enquesta a tot

el moviment en què la Comissió de Consiliaris feia una consulta sobre

l’aportació dels consiliaris i consiliàries als grups, a la zona i al conjunt

del moviment.
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A la pregunta que es feia als militants: Quin paper ha de tenir el consiliari

o la consiliària en el grup? es van trobar les següents respostes:

Punt de referència en la fe:

•   Acompanyar el grup i cada militant en el procés de fe, desvetllant-

la, animant-la, aprofundint-la i compartint-la.

•  Ser una persona disponible per a poder fer bé aquest paper

d’acompanyant.

•  Un paper eminentment profètic, aportant el seu testimoni i vivència

de l’Evangeli, la seva consciència i opció pel món obrer.

•  Ajudar a lligar la fe amb tots els àmbits de la vida.

•  Ajudar a descobrir als militants el paper dels laics dins el projecte de

Déu.

•  Ajudar que la fe ens porti a l’acció militant.

•  Ajudar a pregar, i facilitar moments de pregària en les reunions de

grup.

•  Ajudar a viure més intensament els moments litúrgics de l’any cristià.

•  Presidir en el grup alguna celebració de l’Eucaristia, en el cas que

sigui prevere.

•  Aportar els seus coneixements de l’Evangeli.

•   Ajudar que l’Evangeli ens interpel·li.

•   Fer viure l’Evangeli en la vida de cada dia.

La revisió de vida:

•  Juntament amb el responsable, ser el pal de paller del grup, vetllant

per tots els seus membres.

•  Acompanyar, moderar, dinamitzar i reconduir la revisió de vida,

evitant, però, assumir el paper del responsable de grup.

•  Implicar-se personalment en les revisions de vida, compartint també

la seva vida.

•  Tenir un paper més preponderant en el Jutjar de la revisió de vida.

•  Ajudar a aprofundir en tot allò que s’està revisant, preguntant,

interpel·lant, qüestionant.

•  Aprofundir en la visió cristiana i obrera del fet de vida revisat.
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•  Aportar els seus coneixements teològics en la reflexió dels fets de

vida.

•  Potenciar el compromís, la militància cristiana.

En relació al grup:

•  Cuidar la relació entre els membres del grup, la bona amistat.

•  Ser proper al grup, guanyar-se la seva confiança, sentir-s’hi com un

més, estimar els militants, ser amic, acollidor, conseller, “guia

espiritual”.

•  Vigilar que el grup no es tanqui en si mateix i caigui en

l’autocomplaença.

•  Escoltar el grup, els seus militants, comprendre’ls, respectar la seva

autonomia i llibertat, i saber intervenir en els moments precisos.

•  Evitar convertir-se en el protagonista o responsable del grup.

Moviment i Església:

•  Ajudar a donar sentit de moviment, a viure l’ACO.

•  Fer viure l’eclesialitat del moviment, donant sentit i consciència de

pertànyer al col·lectiu eclesial, animant a participar-hi en la zona, en

el barri, a la parròquia.

•  Persona amb qui podem compartir les “contradiccions” entre el

moviment i l’Església.

•  S’ha de coordinar amb la resta de consiliaris.

•  Ha d’estar implicat en la vida del moviment.

•  S’ha de preparar les reunions i les revisions de vida.

•  Donar suport al responsable de grup en el seguiment dels militants

i en la metodologia de la revisió de vida.

Pel que fa a l’enquesta realitzada pels consiliaris i consiliàries del
moviment, referent a la pregunta: Què ha de fer el moviment de cara a

la preparació i formació dels consiliaris? es feien les següents propostes:

•  Oferir materials i mitjans de formació de consiliaris, pistes de lectura

de formació bíblica i teològica, social i política, etc.

•  Assegurar i dinamitzar les reunions i trobades de consiliaris amb
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temes concrets, per tal que esdevinguin lloc de formació i de

compartir: la revisió de vida: el Veure, el Jutjar – Evangeli, l’Actuar •
Compromís; l’Estudi d’Evangeli; com ser pedagogs; què vol dir

acompanyar la vida i la fe del militant; com ajudar a treballar i viure

les prioritats del moviment; l’acompanyament del responsable de

grup; com viu el consiliari la militància; els nous desafiaments que es

plantegen a l’ACO de cara el futur.

•  Crear una petita comissió de cara a la formació i l’espiritualitat dels

consiliaris.

Seguint el camí fet en aquests darrers cursos, la Comissió de consiliaris
veiem important l’oferiment d’ACO a les realitats on ens trobem, estar
atents a les persones i grups presents a les parròquies a qui podríem
oferir l’ACO, ja sigui com a militants o com a consiliaris.  També la
importància d’implicar-nos en la formació de laics i laiques, que siguin
pals de paller a la parròquia o al moviment, i que assegurin una
continuïtat en el cas que en una parròquia on hi ha ACO es produeixi el
canvi de rector.

Alhora, no podem oblidar la relació amb el conjunt de l’Església
diocesana, i sobretot amb el bisbe diocesà, en tant que moviment
d’Acció Catòlica. Cal treballar pel reconeixement explícit del moviment
en aquelles diòcesis on aquest encara no s’ha donat.

Cal reafirmar el paper del consiliari al grup, a la zona i al moviment
seguint el perfil definit pel moviment en aquests darrers cursos. Vetllar
especialment per l’acompanyament de les responsabilitats i per que
els mateixos consiliaris i consiliàries tinguin una experiència positiva i
enriquidora de l’estructura del moviment.

Finalment, la Comissió de Consiliaris veu important donar el relleu
necessari a la formació, tant pels consiliaris –laics o preveres- que
s’incorporen a l’ACO, com la formació permanent adreçada als consiliaris
que ja fa temps que acompanyen grups. En aquest sentit, la Comissió
veu necessari redescobrir l’espiritualitat del consiliari i l’elaboració de
materials que assegurin la formació d’iniciació i la formació permanent

dels consiliaris i consiliàries d’ACO.



22

Propostes d’actuació per als
propers quatre Cursos

1. Prendre consciència de l’aportació i del paper del consiliari en el

grup, la zona i el moviment. Per això, reafirmarem el treball ja fet en

els darrers cursos pels militants i consiliaris d’ACO (Veure, sobretot:

Documents d’ACO nº 12. Ser consiliari o consiliària a l’ACO).

2. Reforçar el valor i la projecció dels consiliaris laics i les consiliàries

laiques, no tant sols per necessitat, sinó també per vocació.

3. Elaborar un projecte d’iniciació de consiliaris i consiliàries que

asseguri una bona incorporació dels nous consiliaris a l’ACO i els altres

moviments d’Acció Catòlica.

4. Estructurar uns mitjans de formació permanent adreçat a consiliaris

de tots els moviments. Aquesta formació s’hauria d’anar concretant a

cada moviment i a cada Zona, tenint en compte el pla de curs de cada

any.

5. Vetllar especialment per tal que l’espiritualitat del consiliari,

l’espiritualitat pròpia de tots els moviments d’Acció Catòlica(infants,

joves i adults), es tingui present i es treballi en aquests propers cursos.

 6. Analitzar des de les Bases fins al Comitè de Zona les persones, grups

i realitats en que podem oferir ACO com a espai de creixement i

maduració de la fe cristiana.

7. Col·laborar amb els responsables diocesans, per tal que l’ACO sigui

reconeguda pel bisbe diocesà en aquelles diòcesis on encara això no

ha estat possible.

8. Potenciar i facilitar la formació sobre Acció Catòlica i Pastoral Obrera

als seminaris.
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FORMACIÓ

ACO a través de la Comissió de Formació intenta oferir, a partir de

la seva percepció de les necessitats del moviment, uns materials i

uns mitjans que ajudin a créixer tant en la fe com en el coneixement

de la realitat social. En aquest sentit, creiem que la feina és força

útil i valuosa, no només per al curs concret en què s’ofereix, sinó

com a materials d’ús permanent per als militants.

També valorem com un bon senyal el fet que cada cop més les

zones allunyades de Barcelona facin l’esforç de portar als seus llocs

alguns dels ponents de les sessions que es fan a Barcelona. Això

vol dir un interès a cultivar la formació, que cal aplaudir.

El fet que la participació dels militants, en la formació que proposa

el moviment, sigui minsa pot fer pensar que ja en tenen prou amb

el grup de revisió de vida i la seva militància concreta.  Cal desitjar

que no sigui així, doncs la formació és important i necessària per a

tots i totes, tant si es rep al si del moviment com si s’aprofiten

altres espais: la feina, l’acció, la lectura, el cinema, els debats o

col·loquis, els estudis, la formació contínua, les relacions amb les

persones,  etc.

Efectivament, pot suposar un empobriment notable si tant els

militants com el moviment en general no consideren la importància

de la formació.  A nivell de fe, cal renovar idees, valors, reflexions,

experiències... pel tal de ser creatius, transformadors i actius. Cal

que ens qüestionem quin és el nostre interès per la formació, el

grau de participació en el moviment i com aprofitem totes les

propostes de formació que tenim a l’abast.  Considerem que el nivell

de participació a les sessions de formació és baix.

Cal estimular la formació  a partir d’un coneixement de les

necessitats i de la realitat del moviment
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Per això ens proposem com a punts prioritaris
per als propers quatre anys:

1. Desvetllar la necessitat de formació entre els militants del
moviment.

2. Continuar amb el Pla de Formació, que contempli: un tema de fe,
un altre d’anàlisi social i un altre d’aprofundiment en la militància a
l’ACO.

3. Donar a conèixer el Pla de formació de l’ACO

4. Connectar en les diverses zones, diòcesis, amb els seus
responsables de formació o, si no n’hi ha, amb el seu responsable,
per conèixer quins temes els podrien semblar interessants i també
per a estimular el treball de formació entre la gent de la zona i
recordar l’existència i utilitat dels materials publicats.

5. Potenciar l’ús d’Internet amb les seves múltiples possibilitats:
posar-hi les xerrades de formació que fem al moviment, fer conèixer
materials útils que s’hi poden trobar, promoure un blog entorn dels
temes de formació, fer conèixer els blogs interessants, tant de gent
d’ACO com d’altra gent, etc.

6. Per últim creiem que en el moviment hem de plantejar fer  una
seriosa campanya perquè els militants tinguin més clara la
necessitat de formar-se, tant a nivell de fe com a nivell d’anàlisi
social. Sense aquesta formació, no podrem complir la nostra tasca
de testimonis de Jesucrist en el món. Per això, cal motivar i
engrescar la gent del moviment a tenir més interés d’aprofitar més
i millor tant els materials que publica el moviment, com les sessions
que organitza, com el que publiquen o organitzen les zones, com
molts altres mitjans existents.

7. Donar cabuda a fer formació específica per als iniciadors,
responsables i consiliaris

8. Fomentar la formació compartida amb altres moviments
especialitzats (GOAC, etc.)

9. Potenciar des del Comitè General la Comissió de Formació.
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PUBLICACIONS

El Butlletí en format imprès i en digital, ha de continuar sent el

mitjà que recull les nostres opinions, experiències, activitats i

informacions. Ha de continuar mantenint el nexe d’unió escrit entre

els/les militants i consiliaris/es que col·laboren en les diferents

seccions  i la resta de companys/es del Moviment ACO. A la vegada

el Butlletí és la imatge i el reflex del nostre moviment davant de

tothom, persones i organitzacions .

Tot això no podrà ser sense l’acompanyament, la col·laboració i la

implicació de tots els militants/es i consiliaris/ies.

Els llibrets “Documents d’ACO” són la continuació dels plans de

formació del curs o documents d’ideari del Moviment.  Les futures

publicacions seguiran en la mateixa línia.

Referent al Butlletí ens proposem com a punts
prioritaris per als propers quatre anys:

1. És recomanable que totes les zones que vulguin  puguin tenir un

representant a l’equip de redacció del Butlletí.

2. Treballar amb aquest equip representatiu  perquè el Butlletí sigui

un reflex de la diversitat viscuda pels militants/es, més enllà dels

actes i jornades organitzades pel Moviment.

3.Crear una xarxa de corresponsals a les diverses zones que ens

faci arribar la vida, les accions i les opinions dels companys/es

dels grups i zones.

4. Continuar  la revisió de l’estructura del Butlletí  per fer una eina

més eficaç per a la reflexió i informació de tots els militants/es,

adaptant, en tot el  possible, els continguts a la comprensió de la
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majoria del Moviment, intentant també augmentar la publicació

del Butlletí, tant en seccions com en paginat, sense que aquest

perdi qualitat.

5. L’edició de cada butlletí ha de ser concebuda per a que la seva

lectura doni una  sensació engrescadora, d’alegria i de “marxa”.

6. Millorar  la qualitat formal de l’edició que ja es fa en castellà i

donar aquest servei a les noves realitats del Moviment.

7. Donar a conèixer als nous/noves militants una selecció de

testimonis dels/les militants i consiliaris/ies  apareguts en edicions

i publicacions anteriors que reflecteixen la memòria històrica del

Moviment. (Com a mitjà divulgatiu podria ser el propi Butlletí o/i  la

web de l’ACO o/i alguna publicació en format de llibre).

8. Que els documents que fa l’ACO s’enviïn i/o es pengin en castellà

i en format Word.

9. Vetllar per la puntualitat i per l’aparició d’acudits.

Referent a un arxiu documental, ens proposem  per
als propers quatre anys:

10. Crear un arxiu informatitzat que reculli la vida del moviment

amb l’objectiu de facilitar-ne l’accés a tothom. l’arxiu es composarà

de documents procedents de butlletins, publicacions, xerrades,

jornades, dossiers, estudis, articles de fons...
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COMUNICACIÓ INTERNA I EXTERNA

La comunicació interna és un servei del Moviment per regular i

potenciar la relació i informació entre el comitè general, les zones,

els grups i els militants/es de l’ACO.

El butlletí ha de continuar sent un mitjà valuós d’informació-

comunicació  interna . La web, els manifestos, les jornades, les

trobades  i les reunions  són també mitjans d’informació-

comunicació, sobretot  aquestes tres últimes tenen, entre altres

valors, el de la informació directa amb la calidesa que dóna el

contacte personal.

La comunicació externa ens ajudarà a fer arribar a la societat la

nostra veu inserida en l’Església i en el món obrer.

Cal  mantenir-nos atents als fets  múltiples del nostre entorn

immediat, dels nacionals i dels  internacionals  per tal de discernir

les exigències socials, polítiques i eclesials del nostre món.

Sovint es produeixen esdeveniments i/o situacions que demanen

informació àgil, de molta difusió o de contingut extens ... i per

aquests casos hem d’aprofitar els mitjans tècnics actuals (correu

electrònic, telefonia, fax ...) que ens permeten aquest tipus de

informació–comunicació-denúncia. L’objectiu és ser més eficaços

com a militants, com a apòstols.

Per això ens proposem com a prioritats per als
propers quatre anys:

1. Oferir la informació més clara i fàcil d’entendre, més actual i

puntual, més atractiva, tenint en compte la importància dels títols

per a motivar la seva lectura.
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2. Crear una nova web dinàmica (gestor de continguts) que faciliti

la interacció d’opinions, notícies, materials…

3. Potenciar la veu del nostre moviment, així com la de la Pastoral

Obrera.

4. Difondre els posicionaments del MTCE i MMTC.

5. Donar-nos a conèixer, com a ACO, en diferents àmbits:

a. Eclesials: Comunitats parroquials, arxiprestats, consells

pastorals... i potenciar i millorar la comunicació amb altres

moviments.

b. Socials: Aprofitar actes i situacions concretes.

6. A través de la Pastoral Obrera fer conèixer l’ACO als seminaristes

i religiosos/es

7. Fer servir activament la comunicació externa com a mitjà, per a

contactar  amb persones i grups (immigració, parròquies, companys

de treball, organitzacions socials, entitats...)

8. Promoure un responsable de comunicació externa, sempre amb

coordinació amb el Comitè Permanent i/o el Comitè General.
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RESOLUCIONS IXè CONSELL DE L’ACO

PRIMERA RESOLUCIÓ

En la Comisió d’Iniciació hem eliminat el punt 3h (Document

d’Iniciació) per considerar que no era un tema estrictament
d’iniciació, sinó d’àmbit de tot el Consell. Es refereix a donar
suport i seguiment als grups que passen per dificultats per
evitar que s’acabin desfent total o parcialment. És una tasca
que ens afecta a tots i, especialment, a les Zones que són
les que coneixen la situació d’aquests militants. Per tant,
plantegem atendre i seguir aquestes situacions des de les
zones/diòcesis.

SEGONA RESOLUCIÓ

A la Comissió de la prioritat «Lliures i profetes en una
societat plural», s’han acceptat esmenes, com a mínim en
4 ocasions, on es feia referència a «l’Església institució»,
com una part diferenciada de nosaltres.
Entenem que l’Església és una de sola i que al moviment
no podem fer una diferenciació.
Ser Església, pertànyer a l’Església, és un aspecte profund
dels nostres fonaments i, donat que és un tema que apareix
sovint,
PLANTEGEM:
Poder obrir un debat en el sí del moviment per treballar
amb profunditat el que significa ser Poble de Déu, durant
aquests 4 anys.

Aprovat en l’IXè Consell
Lleida, 15, 16 i 17 de maig del 2009




